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RESUMO 

 
O resveratrol é sintetizado por uma grande variedade de plantas em resposta à radiação ultravioleta (UV) ou à 

ação de certos patógenos. É um composto com capacidade de proteger as células dos radicais livres, 

responsáveis pelo processo natural de envelhecimento celular. É conhecido que o resveratrol apresenta um 

efeito radiomodificador, além do potencial antioxidante, anti-inflamatório, contra doenças cardiovasculares. O 

crescente uso do resveratrol em função das atividades biológicas tem levado à preocupação sobre a toxicidade. 

Na área ecotoxicológica são realizados ensaios de ecotoxicidade aguda em organismos aquáticos que avaliam 

efeitos letais de determinadas substâncias e ou amostras ambientais. Estes ensaios são importantes para fornecer 

informações fundamentais e rápidas para o desenvolvimento e adoção de critérios para a melhoria da qualidade 

ambiental. Nestes testes os Cladoceras são largamente utilizados como organismos-teste, devido sua extrema 

sensibilidade aos tóxicos no ambiente e por apresentarem fácil manejo em laboratório. Neste estudo foi utilizada 

a Daphnia simlis para verificar o efeito tóxico do resveratrol neste organismo não irradiado e irradiado com 

radiação gama. Primeiramente foram realizados estudos de toxicidade do resveratrol e da radiação gama nas 

Daphnia similis, onde foi determinada a dose letal (DL50) da radiação de 585,43 Gy e a CE50, concentração 

efetiva do resveratrol que causa imobilidade em 50% dos organismos no ensaio, de 6,08 µM. Baseado nestes 

dados o estudo será continuado para avaliar o efeito tóxico da radiação em organismos que foram expostos 

previamente ao resveratrol, ou seja, verificar o efeito radiomodificador do resveratrol. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O resveratrol (3, 4`, 5-thihidroxiestilbeno) é um polifenol de defesa pertencente ao conjunto 

de compostos denominados fitoalexinas, é sintetizado por uma grande variedade de plantas 

em resposta a exposição à radiação ultravioleta (UV) ou também, pelo estresse mecânico 

produzido pela ação de patógenos, agentes químicos e físicos [1]. As videiras são 

consideradas as plantas que têm grande capacidade de produzir o resveratrol, e sua síntese 

ocorre na película do fruto [2]. Nos vinhos, principalmente no vinho tinto a concentração de 

resveratrol é relativamente alta. Os sucos de uva industrializados são considerados uma boa 

fonte de resveratrol para abstêmios, embora sua concentração seja inferior à dos vinhos [3]. O 

resveratrol é um composto capaz de proteger as células absorvendo os radicais livres, que são 

considerados produtos tóxicos formados por um processo natural de envelhecimento celular 

ou também pela incidência da radiação ionizante no organismo. Os efeitos protetores do 

resveratrol são: indução da resposta anti-inflamatória, atividade antitumoral, prevenção ou 

inibição de doenças degenerativas, diminuição da incidência de doenças cardiovasculares, 

inibição da agregação plaquetária. O crescente aumento do uso do resveratrol em função das 

suas múltiplas atividades biológicas tem levado à preocupação constante da determinação da 

toxicidade em várias espécies de interesse biológico. 

Outro ponto que tem causado grande preocupação é o possível vazamento de material 

radioativo no ambiente aquático permitindo a exposição da biota a doses de radiação 

ionizante, podendo desencadear efeitos potenciais e até irreversíveis [4]. Neste sentido os 
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organismos aquáticos são expostos à radiação ionizante nas proximidades de instalações 

nucleares, e a produtos químicos de uso diário em regiões muito industrializadas [5]. 

Muitas espécies podem ser utilizadas como indicadores de problemas ambientais, já que os 

contaminantes quando presentes nos ecossistemas aquáticos podem gerar impactos em toda 

biota. Porém, de acordo com Usepa, os organismos teste devem ser de fácil coleta e 

manutenção em laboratório e devem ser disponíveis ao longo do ano [6].  

Os Cladoceras são largamente utilizados como organismos-teste devido sua extrema 

sensibilidade aos tóxicos no ambiente e também por apresentarem fácil manejo em 

laboratório.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito radiomodificador do resveratrol utilizando como 

organismos-teste Daphnia similis irradiado e não irradiado com radiação gama (γ), para isso 

devemos conhecer os efeitos isolados da radiação e do resveratrol. 

 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Teste de Ecotoxicidade Aguda 

 

Os ensaios de ecotoxicidade aguda são realizados para observação de efeitos letais de 

determinadas substâncias e ou amostras ambientais. São importantes para fornecer 

informações fundamentais e rápidas para o desenvolvimento e adoção de critérios para a 

melhoria da qualidade ambiental [7]. Caracterizam-se pelo curto período de exposição dos 

organismos-teste a concentrações geralmente elevadas de determinada substância química.  A 

partir destes ensaios se estabelece a Concentração Letal (CL50), a concentração que causa a 

mortalidade de 50% dos organismos no ensaio, e a Concentração Efetiva (CE50), 

concentração efetiva que causa imobilidade a 50% dos organismos. 

Os organismos utilizados foram a Daphnia similis mantidos em meio MS (denominado água 

de diluição), alimentados à base de algas Pseudokirchneriella subcapitata, seguindo a norma 

NBR 12713 [8]. 

A substância teste foi o resveratrol adquirido comercialmente pela empresa Pharmanostra®, 

sob a forma isomérica 3,5,4’ - trihidroxiestilbeno (trans-resveratrol), para a realização dos 

ensaios e todos os reagentes utilizados foram de grau PA. 

A metodologia do ensaio de ecotoxicidade aguda do resveratrol em D. similis foi adaptado 

seguindo a norma NBR [8]. A água deionizada reconstituída com dureza de 40 a 48 mg L 
-1

 

CaCO3 e pH de 7 a 7,6 foi utilizada para cultivo e diluição (meio MS), e os requisitos 

mortalidade inferior a 10% dos organismos expostos no controle e teor de oxigênio superior a 

2 mg L
-1

, foram considerados para validação do ensaio. 

Primeiramente 10 neonatas com idade de 6 a 24 h foram colocadas em béqueres contendo 20 

mL de cada diluição do resveratrol, sendo 2 réplicas por diluição. Como controle as neonatas 

foram colocadas em meio MS. Esses béqueres foram mantidos em incubadora em 22±2°C, 

fotoperíodo de 12 horas/luz. Após 24 horas 5 neonatas foram transferidas para tubos de 

ensaio contendo 10 mL de meio MS, sendo 4 réplicas para cada diluição utilizada de 

resveratrol. Os tubos foram mantidos por 48 h em incubadora, nas mesmas condições, sem 

alimentação. O efeito final avaliado foi o de imobilidade dos organismos e com esses 

resultados foi calculada a CE50 do resveratrol em D. similis. 

Um ensaio preliminar foi realizado nas concentrações de 3; 5,1; 8,7; 14,7; 21,5 μM de modo 

a determinar a faixa de concentração do resveratrol a ser utilizada nos ensaios agudos 

definitivos. O resultado do teste preliminar consta na Tabela 1. 
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Tabela1. Resultado do ensaio preliminar de ecotoxicidade aguda do resveratrol em D. 

similis. 

 

 
Concentração resveratrol (μM) 

0 3 5,1 8,7 14,7 21,5 

Organismos 

imóveis 
1 0 0 3 4 13 

 

 

Ao final do ensaio preliminar a CE50 do resveratrol calculada foi de 18,94 μM. Com base 

neste dado foram realizados os testes definitivos nas concentrações de 5; 10; 15; 20 e 30 μM. 

 

2.2. Determinação da DL50 da Radiação Gama 

 

No ensaio de DL50 da radiação gama em D. similis 10 neonatas com idade de 6 a 24 h foram 

colocadas em béqueres contendo 20 mL de meio MS, sendo 2 réplicas para cada dose de 

radiação, mantidos em incubadora por 24 h. Após este período foram colocados 5 organismos 

em tubos Falcon contendo 10 mL de meio MS, sendo 4 réplicas para cada dose de radiação. 

Foram expostas em fonte de 
60

Co Gamma-Cell 200 do Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR) do IPEN, nas doses de 0 a 1.000 Gy. Após a irradiação os organismos foram mantidos 

por 48 h em incubadora. O efeito final avaliado foi a imobilidade dos organismos e com os 

resultados obtidos foi calculada a CE50 do resveratrol em D. similis, utilizando o programa 

estatístico Trimmed Spearman-Karber [9]. 

No teste preliminar os organismos foram irradiados em 5 doses de radiação gama: 25, 50, 

100, 200 e 400 Gy. Na Tabela 2 estão apresentados os resultados deste teste. 

 

 

Tabela 2: Resultado do ensaio preliminar da DL50 da radiação em D. similis. 

 

 
Concentração radiação gama (Gy) 

0 25 50 100 200 400 

Organismos 

imóveis 
0 0 0 2 1 0 

 

 

No teste preliminar não houve imobilidade dos organismos, portanto os testes definitivos 

foram realizados utilizando as doses de 200; 400; 600; 800 e 1000 Gy. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Ensaio de Ecotoxicidade Aguda do Resveratrol em Daphnia similis 

 

Após o ensaio preliminar da ecotoxicidade aguda do resveratrol foram realizados 3 ensaios 

definitivos nas concentrações de 5; 10; 15; 20 e 30 μM e os resultados obtidos foram 

consolidados no gráfico da Fig.1. 

 



INAC 2017, Belo Horizonte, MG, Brazil. 

 

 

 
 

Figura 1: Resultado dos ensaios de ecotoxicidade aguda do resveratrol em D. similis 

 

 

Com os dados dos 3 ensaios realizados foram calculados as CE50 de cada teste, a média e os 

limites de confiança inferiores e superiores, apresentados na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3: Resultados dos ensaios de ecotoxicidade do resveratrol em D. similis 

 

Ensaio 
CE50  

(μM) 

Limite de confiança (μM) 

Inferior Superior 

1 6,89 6,05 7,84 

2 5,90 4,93 7,07 

3 5,45 3,88 7,65 

Média 6,08 4,95 7,52 

 

 

Atualmente o uso comercial do resveratrol tem aumentado e, sabendo que após o consumo e 

descarte ele é direcionado a corpos d’água, é de grande importância conhecer seus efeitos nos 

organismos aquáticos. Porém na literatura poucos estudos foram encontrados sobre a 

avaliação destes efeitos. Neste trabalho foi encontrada a CE50 do resveratrol em Daphinia 

similis na ordem de 6,08 μM. Em estudos anteriores foi determinado a CL50 (concentração 

letal que causa mortalidade a 50% dos organismos) do resveratrol em Danio rerio no estágio 

embriolarval, de 330,03 μM em ensaios FET (fish embryolarval toxicity) de 96 horas de 

duração, e de 222,84 μM em 168 horas de exposição [10]. Esta grande diferença entre os 

resultados indica que a sensibilidade da Daphinia similis é muito maior do que a de embriões 
de Danio rerio, este fato também foi observado por Novelli et al [11] testando outro tipo de 

composto.
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3.2. Ensaio de DL50 da Radiação Gama em D. similis 

 

Com base no ensaio preliminar realizamos 3 ensaios nas doses de 200; 400; 600; 800 e 1000 

Gy. Os resultados destes 3 testes foram consolidados na Fig. 2. 

 

 

 
 

Figura 2: Resultados do ensaio da DL50 da radiação gama em D. similis  

 

 

Com os dados obtidos neste ensaio foi calculada a DL50 de cada ensaio e os valores estão 

apresentados na tabela 4, assim como a média e seus limites de confiança. 

 

 

Tabela 4: Resultados do ensaio da DL50 da radiação gama em D. similis 

 

Ensaio 
DL(50)  

(Gy) 

Limite de confiança (Gy) 

Inferior Superior 

1 565,72 513,37 623,41 

2 582,66 519,99 652,89 

3 607,93 548,40 673,92 

Média 585,43 527,25 650,07 

 

 

Além de os organismos aquáticos estarem suscetíveis a exposição à produtos químicos 

potencialmente tóxicos, eles podem entrar em contato com radiação ionizante, seja de fontes 

naturais (background radiation) ou na proximidade de instalações nucleares, o que torna 

relevante o estudo do efeito da radiação nestes organismos. Um dos objetivos deste estudo foi 
a determinação da DL50 da radiação gama em Daphinia similis, onde o resultado obtido foi 

de 585,43 Gy. Em estudo anterior realizado por Gimiliani et al foi obtido a DL50 da radiação 

gama em D. similis de 242 Gy [12]. Esta diferença nos valores de DL50 pode ser explicada 

pela diferença na idade dos organismos no ato da irradiação, no presente estudo os 

organismos utilizados foram irradiados 24 h mais tarde, portando estavam mais resistentes. 
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Realizando a irradiação como no estudo de Gimiliani o resultado da DL50 foi semelhante, de 

224 ,49 Gy.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O organismo-teste Daphnia similis mostrou ser adequado para o estudo da ecotoxicidade 

aguda do resveratrol, apresentando a concentração efetiva (CE50) de 6,04 μM. A DL50 de 

585,43 Gy da radiação gama em Daphnia similis demonstrou certa resistência deste 

organismo à radiação gama. Os estudos serão continuados baseados nestes resultados para 

verificar o efeito radiomodificador do resveratrol em Daphnia similis. 
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